िजहाधकार कायालय
काटा रोड वाशीम- ४४४५०५
ISO माणत

दरू #वनी %. ०७२५२-२३३६५३

ई-म ल rdc_washim@redifmail.com वेबसाईट http://washim.nic.in
.क/७/१२/संगणक#करण/तलाठ'/कावी - १६९ /२०१६
वाशीम िज12यातील तलाठ' याचेसाठ'

,द. १७ /१२/२०१६

एकूण अंदाजीत २५० लॅ पटॉप व २५० 0ंटर खरे द8 बाबत खाल8ल

,दले1या

9ववरणाचे न;दणीकृत ठे केदार /मा=यता>ा?त सं@थेकडून ई Cन9वदा माग9वDयात येत आहे त. तसेच Cन9वदे Gया अट8 व
शतI वाशीम िज2याGया www.washim.nic.in व www.mahatender.gov.in या संकेत@थळावर

>QसR करDयात

आले1या आहे त.

Network & Duplex Printer LAPTOP
Sr No
1

Technical Details
Brand Name

Laptop Specification
Dell/Hp/Lenovo

2

PROCESSOR

3
4
5
6

CLOCK SPEED
CHIPSET
CACHE MEMORY
FLASH MEMORY (SD SLOT)

7

RAM

8

DISPLAY

9

GRAPHICS

10

AUDIO

11
12

BLUETOOTH
WEBCAM

Intel Core i5 - series 7th Generation mobile processer Family or
higher
Base Frequency of 2.5 GHz . Or higher.
System on Chip
3 MB or Higher
Card Reader slot for SD/MICRO SD card
Minimum 4 GB DDR4 or Higher and upgradable up to 16 GB with 2
DIMM slot
14.0" HD brightness anti -glare LED backlight display with
1366X768 pixel resolution or more
Integrated Graphics Card
Two built-in stereo speakers with high definition audio support.
Built in digital microphone.
Enable 4.0 or higher
HD Video webcam with high Dynamic Range Support

13

OPTICAL DEVICE DRIVE

Internal /External DVD RW multi burn device with M Disc Support

14
15
16

HARD DISK
ETHERNET CONTROLLERS
WIRLESS DEVICE

17

INTERFACES

18

KEYBOARD & TOUCH PAD
DEVICE

500GB HDD 5.4krpm or 1 TB
Gigabit Ethernet
Intel dual Band WIFI 80211.ac+BT 4.0 or higher
VGA out, RJ-45 , 2 USB3.0 & 1 USB 2.0 or more Audio combo port,
AC Adapter Jack, HDMI Port Kensington lock slot, etc.
Backlit Keyboard .Multi- gesture touchpad ,supporting two -finger
scroll, pinch, gestures to open Cortina, Action centre, multitasking
, application commands

20
21
22

ACCESSORIES(COST
INCLUDED)
BATTERY & BACKUP
CARRY CASE
WEIGHT

23

OPERATING SYSTEM (OS)

24

Security

25

CERTIFICATE

26

WARRANTY

19

Indian 3 pin Adapter 45 W or higher
4 cell Battery or more
OEM Carry Bag or Back pack
Not exceeding 2 KGS including battery and DVDRW
Preloaded Microsoft Windows 10 home 64 bit with recovery
media or image in the machine
Finger Printer reader ,TPM 2.0 hardware chip built in, or higher
UL, FCC, RoHS EPEAT Gold. Energy star 6.0 certified .quality
certification ISO 9001-2008.Production environment certification
ISO 14001
3 Years comprehensive onsite warranty directly from the OEM on
the laptop (1 yr on battery and adapter)

NETWORK & DUPLEX PRINTER LAPTOP

Brand Name

Feature

Specification
Hp/Canon

Printer Speed
Memory
Processor Speed
Duplex
Resolution
paper input
Connectivity
paper Size
Duty Cycle
warranty

28PPM A4
128MB
350 Mhz
Automatic
600 x 600 dpi
250 sheet +10 Sheet
USB 2.0 & Network 10/100
A4,Letter
15000 pages
3 year onsite

Entry Level Printer
Feature
Brand Name

Printer Speed
Memory
Processor Speed
Resolution
Paper input
Connectivity
paper Size
Duty Cycle
warranty

Specification
Hp/Canon
18 PPM A4
16 MB
250 MHz
600 x 600 dpi
150 sheet
USB 2.0
A4 ,Letter
7000 pages
3 year onsite

Multifunction Printer print / Scan/copy
Features
Brand Name

Function
Printer Speed
Memory
Processor Speed
Resolution
paper input
Connectivity
paper Size
Duty Cycle
warranty
Scan Resolution
colour Scan
copy Resolution
Zoom Ration

Specification
Hp/Canon
Printer /Scan/Copy
20 PPM A4
128 MB
300 MHz
600 x600 dpi
150 sheet
USB 2.0
A4 , Letter
15000 pages
3 year onsite
600 x600 dpi
yes
600 x600 dpi
25 % to 400 %

न;दणीकृत ठे केदारांकडून/मा=यता>ा?त सं@थेकडून ई -Cन9वदा

माग9वDयात येत आहेत. तसेच

Cन9वदे Gया अट8 व शतI वाशीम िज12याGया www.washim.nic.in व www.mahatender.gov.in या
संकेत@थळावर >QसZद करDयात आले1या आहे त.
१) Cन9वदा फाम\ QमळDयाचे ,ठकाण :- www.washim.nic.in

व

www.mahatender.gov.in या

संकेत @थळावर सदर Cन9वदे ची मा,हती उपल_ध आहे सदर 9व,हत नम=
ु यामZयेच पुरवठादारांनी
आप1या Cन9वदा ऑनलाईन
२)

Cन9वदा

फाम\

भरDयाची

पRतीने सादर कराcयात.
पRत

व

फ#

:-सदर

Cन9वदा

ह8

www.mahatender.gov.in

या

संकेत@थळावर ऑनलाईन पRतीने सादर करावयाGया आहे त. eया कर8ता सदर संकेत@थळावर8ल
9व,हत काय\पRतीनुसार
१० टjके
Cन9वदा

ऑनलाईन

>णाल8fवारे g. ५००० /-

Cन9वदा फाम\ फ# तसेच iकमतीGया

बयाना रकमेचे >Cतkापl. ,दनांक ०२/०१/२०१७ दप
ु ार8 ५:०० वाजेपयmत

जमा कnन सदर

>#येमZये परु वठा दारांना सहभागी होता येईल.eया नंतर दाखल केले1या Cन9वदा रp

समजDयात येतील.
३)

ई-Cन9वदा

www.mahatender.gov.in या संकेत@थळावर

ऑनलाईन

>iयेfवारे

सादर करावी

लागेल.
अ.

काय\वाह8चे ट?पे

सुgवातीची

वेळ

,दनांक
१

ई-Cन9वदा डाउनलोड /

शेवटची

वेळ

,दनांक

१७/१२/२०१६

६:०० सायंकाळी

०२/०१/२०१७

५:०० सांयकाळी

सादर करणे

१७/१२/२०१६

६:०० सायंकाळी

०२/०१/२०१७

५:०० सांयकाळी

ई Cन9वदा उघडDयाचा

०४/०१/२०१७

११:०० सकाळी

ई Cन9वदा भरणे
२
३

ई Cन9वदा

,दनांक

1वा /िजहाधकार वाशीम .

१ अ

तां45क

6लफाफा %.१

तांtlक Cन9वदे Gया QलफाuयामZये

पुढ8ल नमूद केले1या बाबी सादर कराcयात .

१) Cन9वदे Gया धारक फाम\ / सं@थेGया नाव :२) Cन9वदा धारकाचे नाव :३) पeता, दरू Zवनी . व ई मेल

आयडी :-

४) Cन9वदाधारक सं@था >ो>ायटरQशप, पाट\ नरQशप, >ायcहे ट QलQमटे ड फम\,सहकार8
xया >करणी न;दणी असेल
५) पॅन व ट8न

नंबर

eयाचे

न;,दनी

सं@था इeयाद8

>माणपl

मागील तीन वषा\चे आयकर 9ववरणपl

६) सेवा कर न;,दनी >माणपl ( Servise Tax Registration) व 9व#कर न;द8Cन>माणपl.
७)

Cन9वदे मधील

अट8

दं डा}धकार8 याचे

व शतI मा=य अस1याबाबत

g १००/- Gया @टॅ |पवर नोटर8 / काय\कार8

समोर केलेले >Cतkापl

८) शासक#य /Cनमशासक#य काया\लयाकडून सं@था काया याद8त नस1याबाबत चे @वघोशनापl
९) या पूवI शासक#य /Cनमशासक#य काया\लयात

लॅ पटॅ प व 9>ंटर

चा पुरवठा के1याबाबत अनभ
ु व

>माणपl.
१०) सदर Cन9वदे कारता Cन9वदाधारकाचे Upload केलेल8 कागदपlे खर8 अस1याबाबतचे @वघोशनापl
११) Cन9वदे सोबत आदे शाGया मू1याGया कमीत कमी

दहा

(१०) टjके अनामत रjकम डमांड

ाuट fवारे भरणा करDयास तयार अस1याचे >Cतkापl.

२ ब) दराचा 6लफाफा :१)

Cन9वदे चे दर 9व,हत केले1या फाम\ नं. २ मZयेच भरावे.

२)

Cन9वदे Gया फाम\ नं. २

मZये ,दले1या >eयेक बाबीचे दर नमूद करावेत दर अंक# व

अर8 नमूद करावे.
,दनांक :,ठकाण :- वाशीम
1वा /िजहाधकार वाशीम

अट व शत<
वाशीम िज12यातील नायब तहसीलदार तसेच तलाठ' याचेसाठ' लॅ पटॅ प व 9>ंटर

खरे द8 बाबत

Cन9वदा माग9वDयात येत आहे . Cन9वदे Gया अट8 व शतI खाल8ल>माणे आहे .
१) कंlाटदार

हा न;दणीकृत असावा eयाचे आयकराचे

9ववरणपl,स9व\स टjस

बाबतचे 9ववरणपl

व

सेल टjसचे 9ववरणपl अfयावत असावे व ते Cन9वदे सोबत सादर करावे.
२) Cन9वदे सोबत

PAN No.

व TIN No.

दो=ह8चे

अfयावत >माणपl सादर करावे.

३) Cन9वदे काराने

कामाचे अनुभव >माणपl सोबत जोडावे.

४) Cन9वदा फाम\ ची iकमत ५ ,००० /- g आहे .
५) Cन9वदे सोबत आदे शाGया मू1याGया कमीत कमी

दहा

(१०) टjके अनामत रjकम डमांड

fवारे भरणा करDयास तयार अस1याचे >Cतkापl सादर करावे लागेल. व
आदे शाGया मू1याGया १०% अनामत रjकम डमांड
६) Cन9वदा xया कंlाटदारास

ाuट

यश@वी Cन9वदाकाराला

ाuट fवारे भरणा करावा लागेल.

मंजरू जाईल eयाला एकूण रjकमेGया १० % (दहा टjके) रjकम (Work

Deposit) कामाची अनामत रjकम |हणून िज1हा}धकार8 वाशीम याचे नावाने fयावी लागेल.
७) वेळोवेळी िज1हा}धकार8 काया\लयाने ,दले1या इतर सुचनाचे पालन करावे लागेल.
८) चुक#Gया कामासाठ' iकवा कामात ,दरं गाई झा1यास अनामत रjकम ज?त करDयात येईल.
९) दरपlक पर8Qश@ट

iकवा

eयास सलन

>पl यामZये कोणeयाह8 >कारचे कमी जा@त बदल

iकवा खोडाखोड अस1यास ई Cन9वदा @वीकारल8 जाणार नाह8.
१०) सदर

ई-

Cन9वदे बाबत

कोणताह

वाद

=नमाण

झायास

@यावर

=नणय

घेCयाचा

अधकार

िजहाधकार वाशीम यांना राह ल.
११) कोणतीह8 ई Cन9वदा पूण\पणे

iकवा eया Cन9वदे Gया काह8 भाग @वीकारणे अगर नामंजरू करणे

याबाबत अ}धकार िज1हा}धकार8 यांनी राखून ठे वला आहे .
१२) जर दोन iकवा अ}धक ठे केदारांनी Cन9वदे मZये ,दलेले दर सारखेच असतील तर >ा?त Cन9वदे पैक#
कोणतीह8 ई Cन9वदा @वीकारDयाGया अथवा नाकारDयाचा अ}धकार िज1हा}धकार8 यांना राह8ल.
१३) पुरवठाधारकास अदा करDयात येणाया दे यकातून Cनयमानस
ु ार आयकर व eयावर8ल सरचाज\ वॅट,
सेलटjस, ईeयाद8 कराबाबत शासनाने धोरणानस
ु ार कपात करDयात येईल.
१४) वर8ल अट8 व शतI मZये फेरबदल करDयाचा तसेच काह8 नवीन अट8
Qश}थल करDयचा

व शतI समा9वट

तसेच कोणतेह8 कारण न दे ता एकतफ Cन9वदा मंजरू

अथवा

करDयाचा व करारनामा

स|पूटत आणDयाचा अ}धकार िज1हा}धकार8 वाशीम याचेकडे राखून ठे वDयात आला आहे तो
Cन9वदाधारकास बंधनकारक असेल काह8 वाद Cनमा\ण झा1यास िज1हा}धकार8 याचा Cनण\य अंCतम
राह8ल.
१५) सदर Cन9वदे सोबत Cन9वदाधारक मा. =यायालायात गे1यास eयाची काय\का ,ह वाशीम िज1हा असेल.
१६) Cन9वदाधारकाने करारना|यातील कोणeयाह8 अट8चा भंग के1यास eयाची पूण\ अनामत रjकम ज?त
करDयात येईल.

१७) लॅ पटॅ प व 9>ंटरचा परु वठा

सुि@थतीत िज1हा}धकार8

काया\लय

वाशीम iकं वा िज2यातील

सहा

तालुjयाGया ,ठकाणी करावा लागेल.
१८) Cन9वदा Cनवासी उपिज1हा}धकार8, वाशीम याचे दालनात ,द- ०४/०१/२०१७ रोजी उघडDयात येईल.
१९) खरे द8 अ}धकायाबरोबर ,हतसंबंधाचा संघष\ नस1याबाबत आण इGछुक सं@थेने एकl Cन9वदा
दे Dयाबाबत Cन9वदाकरांची हमी दे Dयात यावी.
२०) Cन9वदा वैधतेचा कालावधी ६० -१२० ,दवसाचा आहे .
२१) Cन9वदा >iयेत बयाना रjकम ( EMD) व Cन9वदा फाम\ शु1क ऑनलाईन भरDयात यावे.
२२) लवाद, नैस}ग\क आपeती,नुकसान भरपाई, दायीeवे संबधी सव\ अट8 Cनयमानुसार लागू राहतील
२३) Cन9वदा भरDयास ईछुकांची

सभा िज1हा}धकार8 काया\लयात

,द २३ /१२/२०१६

रोजी सांयकाळी ४ :

वाजता Cनवासी उपिज1हा}धकार8,वाशीम याचेदालनात होईल.
२४) शासन Cनण\य ,उfयोग,उजा\,व कामगार,9वभाग, मांक भांखस -२०१४/>.. ८२/भाग ३ /उfयोग ४
,दनांक ०१/१२/२०१६ Gया सव\ बाबी Cन9वदाधारकांना व यश@वी Cन9वदाधारकाला लागू राहतील.
२५) Cन9वदे चे दर या सोबत ,दले1या >पlातच भnन fयावे लागेल.
२६) पुरवठाधारकास भारतीय दं ड सं,हतेGया को=eeयाह8 कलमा=वये Qशा

झाल8

अस1यास अथवा

काया याद8त घो9षत केले अस1यास iकवा eयाबाबत काय\वाह8 सुg अस1यास अशा अशा
कंlाटदाराणी @वत: iकं वा eयाचे

नातेवाईकGया नावाने न9वदा भn नये. अशा Cन9वदा धारकांना

दे Dयात आलेले कंlाट रp करDयाGया अ}धकार िज1हा}धकार8 यांना राह8ल.
२७) वर8ल अट8 व शतI मा=य अस1यास इGछुक कंlाटदारानी
२८) Cन9वदे मZये नमूद केलेले सा,हeय हे १५ ,दवसाGया आत

ई Cन9वदा सादर करावी.
या काया\लयास पुर9वणे बंधनकारक राह8ल.

२९) Cन9वदे मZये दे Dयात आलेले दर हे १ वषा\साठ' लागू राह8ल. तसेच सदर ई-Cन9वदा मंजरू झा1यानंतर
पुरवठा आदे श दे Dयाबाबत चे अ}धकार मा. िज1हा}धकार8 यांनी राखून ठवले आहे त.
३०) पुरवठा धारकास पुरवठा आदे श Cनग\Qमत के1यानंतर सा,हeयाचा पुरवठा १५ ,दवसाGया आत न
के1यास परु वठा धारकावर शासन Cनयमानुसार योय ती काय\वाह8 केल8 जाईल.

Dदनांक :-

--------------

Dठकाण :- वाशीम .

1वा/िजहाधकार वाशीम

Cन9वदा फाम\ .१
वाशीम िज12यातील तलाठ' यांचेसाठ' लॅ पटॉप व 9>ंटर खरे द8 बाबत ई – Cन9वदा मZये ,दले1या सूचनानस
ु ार
खाल8ल >माणे दर पlक व इतर बाबीची मा,हती दे त आहे .
अ.

मा,हती सोबत

तपशील

जोडल8 / नाह8

१

Cन9वदा धारक फम\ / सं@थेचे

नाव

२

Cन9वदा धारकाचे पूण\ नाव

३

पeता ,दरू Zवनी  . व ई मेल आयडी

४

Cन9वदा धारक सं@था, >ो>ायटरशीप, पाट\ नरQशप, >ा,ल8.
फम\,सहकार8 सं@था इeया,द xया >करणाची न;दणी असेल
eयाची न;दणी >माणपl

५

PAN व TIN न;दणी >माणपl

६

मागील तीन वषा\चे आयकर 9ववरण पl

७

सेवा कर न;दणी >माणपl व 9व#कर न;दणी >माणपl

८

Cन9वदे मधील अट8 व शतI

मा=य अस1याबाबत g 100 /- Gया

@टॅ |पवर नोटर8 /काय\कार8 दं डा}धकार8 यांचे समोर केलेले
>Cतkापl
९

शासक#य /Cनमशासक#य काया\लयाकडून सं@था काया याद8त
नस1याबाबत चे @वघोशनापl

१०

या पव
ू I शासक#य /Cनमशासक#य काया\लयात

लॅ पटॅ प व 9>ंटर

चा पुरवठा के1याबाबत अनुभव >माणपl. व स9व@तर मा,हती
११

सदर Cन9वदे कारता Cन9वदाधारकाचे Upload केलेल8 कागदपlे
खर8 अस1याबाबत चे @वघोषणापl

१२

सुरा रjकम 50,000 /- ऑनलाईन Receipt.

,दनांक :Cन9वदा धारकाची सह8-------------------------,ठकाण :Cन9वदा धारकाचे नाव ------------------------फम\ चे नाव व पeता -------------------------

Cन9वदा फाम\ -२
वाशीम िज12यातील तलाठ' यांचेसाठ' लॅ पटॉप व 9>ंटर खरे द8 करDयाकरता सीलबंद Cन9वदामZये ,दले1या
सूचनानस
ु ार खाल8ल>माणे दरपlकाची मा,हती दे त आहे .
१. Cन9वदा धारकाचे / फम\ चे नाव व पeता ------------------------------------------------------------

Network & Duplex Printer LAPTOP
Sr No
1

Technical Details
Brand Name

2

PROCESSOR

3
4
5

CLOCK SPEED
CHIPSET
CACHE MEMORY
FLASH MEMORY (SD
SLOT)

6

Laptop Specification
Dell/Hp/Lenovo
Intel Core i5 - series 7 th Generation mobile processer Family or
higher
Base Frequency of 2.5 GHz. Or higher.
System on Chip
3 MB or Higher
Card Reader slot for SD/MICRO SD card
Minimum 4 GB DDR4 or Higher and upgradable up to 16 GB with
2 DIMM slot
14.0" HD brightness anti -glare LED backlight display with
1366X768 pixel resolution or more
Integrated Graphics Card
Two built-in stereo speakers with high definition audio support.
Built in digital microphone.

7

RAM

8

DISPLAY

9

GRAPHICS

10

AUDIO

11
12

BLUETOOTH
WEBCAM

Enabled 4.0 or higher

13

OPTICAL DEVICE DRIVE

Internal /External DVD RW multi burn device with M Disc Support

14
15
16

HARD DISK
ETHERNET CONTROLLERS
WIRLESS DEVICE

17

INTERFACES

18

KEYBOARD & TOUCH PAD
DEVICE

500GB HDD 5.4krpm or 1 TB
Gigabit Ethernet
Intel dual Band WIFI 80211.ac+BT 4.0 or higher
VGA out, RJ-45 , 2 USB3.0 & 1 USB 2.0 or more Audio combo port
,AC Adapter Jack, HDMI Port Kensington lock slot,etc.
Backlit Keyboard .Multi- gesture touchpad ,supporting tow -finger
scroll;pinch;gestures to open cortana,Action center,multitasking
;application commands

20
21
22

ACCESSORIES(COST
INCLUDED)
BATTERY & BACKUP
CARRY CASE
WEIGHT

23

OPERATING SYSTEM (OS)

24

Security

25

CERTIFICATE

26

WARRANTY

19

HD Video webcam with high Dynamic Range Support

Indian 3 pin Adapter 45 W or higher
4 cell Battery or more
OEM Carry Bag or Back pack
Not exceeding 2 KGS including battery and DVDRW
Preloaded Microsoft Windows 10 home 64 bit with recovery
media or image in the machine
Finger Printer reader,TPM 2.0 hardware chip built in, or higher
UL,FCC.RoHS EPEAT Gold. Energy star 6.0 certified .quality
certification ISO 9001-2008.Production environment certification
ISO 14001
3 Years comprehensive onsite warranty directly from the OEM on
the laptop (1 yr on battery and adapter)

NETWORK & DUPLEX PRINTER LAPTOP
Feature

Specification
Hp/Canon

Brand Name

Printer Speed
Memory
Processor Speed
Duplex

28PPM A4
128MB
350 MHz
Automatic
600 x 600 dpi

Resolution
paper input
Connectivity

250 sheet +10 Sheet
USB 2.0 & Network 10/100
A4,Letter

paper Size
Duty Cycle
warranty
Entry Level Printer
Feature

15000 pages
3 year onsite
Specification
Hp/Canon

Brand Name

Printer Speed
Memory
Processor Speed

18 PPM A4
16 MB
250 MHz
600 x 600 dpi

Resolution
Paper input
Connectivity

150 sheet
USB 2.0
A4 ,latter

paper Size
Duty Cycle
warranty

7000 pages
3 year onsite

Multifunction Printer print / Scan/copy
Features
Specification
Brand Name
Hp/Canon
Function
Printer Speed
Memory
Processor Speed
Resolution
paper input
Connectivity
paper Size
Duty Cycle
warranty
Scan Resolution
Colour Scan

Printer /Scan/Copy
20 PPM A4
128 MB
300 MHz
600 x600 dpi
150 sheet
USB 2.0
A4 , latter
15000 pages
3 year onsite
600 x600 dpi

yes
copy Resolution
600 x600 dpi
Zoom Ration
25 % to 400 %
ट8प :- Cन9वदे तील अट8 व शतI मी वाच1या असून eया अट8 व शतI

मला म=ये असून मला बंधनकारक

आहे . कर8ता खाल8 @वार8 करता आहे .
,ठकाण :,दनांक :-

/

/२०१७
Cन9वदा धारकाची सह8-------------------------Cन9वदा धारकाचे संपण
ू \

नाव -------------------------

फम\ चे नाव व पeता -------------------------

=त,
िजहाधकार ,वाशीम.

मी या fवारे वाशीम िजल2यातील तलाठ' याचेसाठ' लॅ पटॉप व 9>ंटर
सोबत जोड1या >माणे cयापार8 व तांtlक
Cन9वदे तील सव\ अट8

Qलफाuयात

खरे द8 करDयाकरता

माझी Cन9वदा सादर कर8त आहे .

व शतI मला मा=य असून eयास मी बांधील आहे.

=तGाप5
मी याfवारे >Cतkा करतो iक मी सादर केलेल8 Cन9वदा मंजूर झा1यास Cन9वदे तील कामकाज ,
मी उGच गण
ु वeतेने व ,दले1या मद
ु तीत पार पाडेन तसेच @वीकृत केले1या Cन9वदे चा अंCतम दर हा
मा िज1हा}धकार8 यांGया मा=यतेस अधीन राहून व eयांनी मंजूर केलेला दर मला मा=य राह8ल.
मला 2याबबत पूणक
\ 1पना आहे क#, माया कामकाजात कोणeयाह8 >कारची कसूर / ,दरं गाई
झा1यास िज1हा}धकार8 Cनिचत

करतील अशा दं डास मी पाl राह8ल.

=न0वदा धारकाची 1वाHर

१. Cन9वदा xयांकडून दाखल करDयात आ1या eया सं@थाउfयोगाचे नाव व पeता/ ---------------:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cन9वदा धारकाचे संपूण\ नाव व पeता----------------------------------------------------------------:
दरु Zवनी मांक -:
मोबाईल मांक-:
साीदार-:
१. ----------------------------------------------- रा----------------.

(@वार8)

२----------------------------------------------- . रा----------------.

(@वार8)

1वघोषणाप5
मी ------------------------------------ रा ---------------------------------- वय
सeय>तीkेवर

Qलहून दे तो क#, वाशीम िज12यातील तलाठ' याचेसाठ' लॅ पटॉप व 9>ंटर
खरे द8 करDयाकरता ई-Cन9वदा सच
सन २०१६ करता ------------------- या फम\ने
ू ना
Cन9वदा सादर केलेल8 असून सदर Cन9वदे करता

www.mahatender.gov.in

या

ऑनलाईन >णाल8मZये अपलोड केलेले सव\ कागदपlे / मा,हती खर8 असून सदर कागदपlे
व मा,हती खोट8 आढळ1यास भा.द.9व. कलम १९९,२०० अ=वये मी Qशेस पाl राह8ल.

1वघोषणाप5 करणायाची सह व नावसाHीदाराची सह -------------------------------------:
नाव-------------------------------------------------:
प@ता-------------------------------------------------:

